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Boligforening brugte 60.000 kr. på
direktørs fødselsdag og så stort på
kommunes kritik
Boligforeningen Århus Omegn har ikke ændret retningslinjer efter at
have brugt 60.000 kr. på direktørs 60-års fødselsdag. Det krævede
Aarhus Kommune, som nu genoptager sagen.

Med udsigt over Aarhus Bugt og omkranset af Marselisskoven i Varna Palæets rammer fejrede gæsterne i juni 2015, at Leif
Jensen, direktør for Boligforeningen Århus Omegn, fyldte 60 år. Arkivfoto: Michael Hansen.
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JONAS HVID

ESBEN LARSEN MIKKELSEN

Det udløste i 2015 kritik fra Aarhus Kommune, at Boligforeningen Århus Omegn samme år
brugte 60.000 kr. på at fejre direktørens 60-års fødselsdag på Varna Palæet i
Marselisborgskovene. Men selv om kommunens tilsyn med byens boligforeninger bad
bestyrelsen om at ændre retningslinjer for at undgå en gentagelse, er intet sket.

Det viser JP Aarhus’ aktindsigt og gennemgang af bestyrelsesreferater.

»Det overrasker mig, at de ikke har fulgt vores henstilling,« siger Jørn Hedeby Nielsen,
chefkonsulent i kommunens afdeling for alment byggeri, der nu genoptager sagen.

I en redegørelse for fødselsdagsfejringen skrev direktør Leif Jensen bl.a., at det var besluttet af
boligforeningens bestyrelse, og at fødselsdagen også skulle bruges som reception til at
markere boligforeningens »markante udvikling« i de 15 år med ham som direktør. Det så
boligforeningen ikke noget forkert i. Men det gjorde kommunen i et notat:

»Konkret vurderet er det tilsynets opfattelse, at der ikke er et rimeligt forhold mellem
anledningen og udgiftens størrelse. ... Der er anvendt organisationsmidler på en måde, der
ligger ud over, hvad der må anses for rimeligt.«

Efterfølgende skrev kommunen til boligforeningen, at fødselsdage er et privat anliggende, og
de 60.000 kr. vurderes »at være i overkanten af det forsvarlige og rimelige«. Derfor blev
boligforeningen bedt om at ændre sine retningslinjer. Men det så bestyrelsen ingen grund til,
fremgår det af et mødereferat. Kommunen havde anført, »at arrangementet vurderedes at
være i overkanten af det rimelige, men ikke over kanten«, lød begrundelsen.

Jørn Hedeby Nielsen, chefkonsulent, Aarhus Kommune

Det overrasker mig, at de ikke har fulgt vores henstilling.

De aarhusianske boligforeninger håndterer milliarder af lejeindtægter og skattekroner til
bl.a. renoveringer i kommunens mange tusinde almene boliger og helhedsplaner for
udsatte boligområder. Men bliver pengene brugt forsvarligt? JP Aarhus undersøger
boligforeningerne.
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LÆS OGSÅ

Den udlægning går ikke, mener Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg
Universitet. Han understreger, at kommunens melding til boligforeningen kun kan tolkes,
som at fejringen er klart over grænsen, hvilket han er enig i.

»Der er ingen fasttømrede grænser. Men arrangementer i boligforeninger kan sidestilles med
tilsvarende i offentlige virksomheder, da der er mange offentlige kroner blandet ind i det her.
De største sten i skoen er, at der fejres en mærkedag for direktøren med et forholdsvis højt
udgiftsniveau,« siger professoren, som mener, at tilpasningen af retningslinjerne er vigtige for
at skabe en hukommelse i organisationen, så eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer om 10 år
ikke tror, at en fødselsdagsfejring er i orden, fordi det er sket før.

Ifølge juraprofessor Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet, er fejringen ikke ulovlig, men
moralsk set mener han, at sagen befinder sig i en gråzone.

Inviterede 200 gæster: Kommunen skred ind over for
boligdirektørs fødselsdagsfest på aarhusiansk palæ

Forelagt notatet, som konstaterer, at der er brugt penge til fødselsdagen ud over det rimelige,
siger bestyrelsesformand Jette Holgersen, der var næstformand i 2015:

»Det kan der selvfølgelig godt siges, at der er. Men det er ikke en kriminel handling og ikke
noget, vi har fået pådømt at skulle gøre noget ved.«

Leif Jensen og den daværende formand, Søren Embregts, ønsker ikke at kommentere sagen.

Som beskrevet i JP Aarhus i søndags har Aarhus Kommune også tidligere skredet ind over for
udgifterne til direktøren. Således vurderede tilsynet i 2018, at Leif Jensens løn på 1,8 mio. kr.
var for høj, og at den blev sat ned til 1,6 mio. kr.
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